
TRİAJ 
ÖNCELİK BELİRLEME



Triyaj, acil birime başvuran bireylerde,  hastalık ya 
da yaralanmanın şiddetini  tanımlamak ve yaşam riski 
en fazla olanların  belirlenmesini sağlamak için 
kullanılan  dinamik ve sürekli bir süreçtir.

• Hasta acil birime geldiği zaman,

•Tıbbi bakım talebi ve gereksinimi var olan kaynakları aşmıssa,

• Kesin tedavi gecikecekse,

•Tıbbi kaynaklar ya ciddi zarar  görmüş ya da yetersizse



✓ Triyajda harcanan zaman 1dk. geçmemeli.

✓ Triyajda tedavi yapılmaz.

✓ Basit ve herkesçe kabul edilen yöntem olmalı.

✓ Tüm hastalara ve yaralılara uygulanabilmeli.

✓ Triyaj görevlileri deneyimli ve eğitimli olamlı.

✓ Seçim ve sıralama;din,dil,ırk...gözetilmemeli.

✓ Her basamakta tekrar yapılmalı.

✓ Hastanın ya da kazazedenin onayını almak zorunlu değildir.



 Temel triyaj

 İleri triyaj

 Hekim triyajı

 Ekip triyajı

 Telefon triyajı



❖ Triyaj alanı acil servisin gereksinimine göre  düzenlenir.

❖ Triyaj alanı acil birimin girişinde bulunmalıdır.

❖ Güvenlik önlemleri olmalı, hasta ve  yakınlarını 

yönlendirecek tabela, işaret ve  renkler olmalıdır.

❖ Sedye ve tekerlekli sandalyenin geçebileceği  kapılar,

❖ Teknik sistem,

❖ Oturabilecek yer ve bekleme yeri,

❖ Kayıt ve iletişim sağlayan araçların için yer,

❖ Lavabolar, merdivenlerde trabzanlar,  koridorlarda 

tutunma yerleri bulunmalıdır.

TRİYAJ ALANININ ÖZELLİKLERİ



❖Bireyin zaman geçmeden değerlendirmesi
❖Önceliklendirme
❖Uygun alanın hazırlanması
❖Hasta akışının düzenlenmesi
❖Birimlerin doğru olarak belirlenmesi
❖Enfeksiyon kontrolü
❖Hastaneye yüklenmenin önlenmesi
❖Tanıya yönelik girişimlerin başlaması
❖Acil bakımının başlaması
❖Hasta ve yakınlarının eğitimi 



TRİYAJ SİSTEMİNİN YARARLARI

❖Bireyin zaman kaybetmeden tanılanmasını  sağlar.
❖Yaşamsal tehlikesi olan bireye acil girişimi  sağlar.
❖Eldeki olanakların tümüyle en çok yaralı kurtarmayı 
sağlar.
❖Zaman kaybını azaltır.
❖Kritik olmayan hastanın bakımını kolaylaştırır.
❖Ekip kavramına işlerlik kazandırır.
❖Etkili hizmet sağlanır.
❖Hastaların korkuları hafifler, endişe ve gerilimleri 
azalır ve dolayısıyla ekibe  sakinlik getirir.
❖Sekeli önler.



TRİYAJ GRUPLARI

Renklere göre sınıflamalar vardır.

Kırmızı öncelik kartı: Çok acil

Sarı öncelik kartı: Acil/Geciktirilebilir

Yeşil öncelik kartı: Minimal

Siyah öncelik kartı: Ölmüş olanlar/bekleyebilir.

Yaralılar için triyaj grupları ülkesel olarak  saptanmalı 
ve herkes tarafından bilinmelidir.

Bu konuda evrensel bir standart yoktur. Bunun  için 
yaygın olarak kullanılanılan;





Yaralının ilk değerlendirmesi her yaralı için 30 
saniyeden az sürmelidir.
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Triyaj Kartı Örneği
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BİLİNÇ KONTROLÜNE GEÇİNDOLAŞIM KONTROLÜNE GEÇ

















Eğitimi tamamla

butonuna tıklamayı

unutmayın!

TEŞEKKÜR EDERİM


